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رياضة

اقترب ريال مدريد من التوصل إلى اتفاق بشأن 
تمديد عقد مدافعه الدولي داني كاباخال لعامني 

آخرين حتى 30 حزيران/ يونيو 2024، إذ سينتهي 
عقده الحالي في صيف 2022. وُيَعّد الظهير 

الدولي من الالعبني األساسيني في تشكيلة املدرب 
الفرنسي زيدان، وهو يرتدي قميص ريال مدريد 

منذ عشر سنوات، ودائمًا ما أبدى انتماءه إلى 
»امللكي«. وخاض كارباخال مع ريال مدريد حتى 

اآلن 282 مباراة، وسجل 6 أهداف.

ألغى فريق أالفيس اإلسباني مرانه بسبب الكشف 
عن حالة إصابة بفيروس كورونا في الفريق، 

جريت هذا األسبوع. 
ُ
عبر االختبارات التي أ

وذكر النادي »الباسكي« في بيان صحافي أن 
»الشخص املصاب ال تظهر عليه أعراض، وهو في 
حالة صحية جيدة للغاية، وهو يخضع للعزل في 
منزله، كما ينص البروتوكول الصحي املقرر ملثل 
هذه األوضاع«. وبسبب هذه الحالة، ألغى الفريق 

الحصة التدريبية األخيرة قبل مباراة اليوم.

 )Rakuten( أعلن فريق برشلونة وشركة راكوتني
تمديد التعاقد بينهما لعام آخر حتى شهر 

حزيران/ يونيو 2022، وذلك دون إعالن أرقام 
 من االتفاق الحالي. 

ّ
معينة، إال أنها ستكون أقل

وبهذا التجديد سيستفيد »الكتالوني« من 
مداخيل مالية إضافية خالل هذا العام، التي 

ساعده على تخطي أزمته االقتصادية الناتجة 
ُ
ت

من تفشي فيروس »كورونا«. في وقت ُيذكر فيه 
أن االتفاقية بني الطرفني بدأت في عام 2017.

داني كارباخال يقترب من 
تمديد عقده مع ريال 

مدريد

إصابة بكورونا تدفع 
فريق أالفيس اإلسباني إلى 

إلغاء مرانه

برشلونة يمدد 
تعاقده مع شركة 
»راكوتين« لعام آخر

تشهد الجولة 
السابعة من 
منافسات 
بطولة الدوري 
اإليطالي 
مواجهة 
منتظرة وقوية 
بين فريقي 
أتالنتا وإنتر ميالن 
للمنافسة على 
مراكز متقدمة 
في الترتيب. 
ويحتل أتالنتا 
المركز الرابع 
برصيد 12 نقطة، 
بينما يملك 
»النيراتزوري« 
11 نقطة في 
المركز السادس، 
وتبرز قوة 
هجوم الفريقين 
بتسجيل األول 17 
هدفًا والثاني 
15 هدفًا حتى 
اآلن.

)Getty( كل فريق يحتاج للنقاط الكاملة بغية االستمرار في المنافسة

قمة أتالنتا وإنتر

Sunday 8 November 2020
األحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة
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اإلصابة أبعدت ساني 
عن المواجهات السابقة 

للمانشافت

وريو  بيلينينسيش  لقاء  على  يخيم  السلبي  التعادل 
آفي في الدوري البرتغالي

تعادل بيلينينسيش سلبيًا مع ريو آفي في الدوري البرتغالي خالل اللقاء الذي 
جمع الفريقني في مستهل الجولة السابعة من املسابقة. وحصل ريو آفي على 
نقطة تقدم بها إلى املركز الخامس مؤقتًا، بينما ساعدت نقطة بيلينينسيش 
لــديــه سبع نــقــاط. وُتستكمل  فــي االبــتــعــاد عــن مــراكــز الهبوط بعد أن أصــبــح 
مباريات الجولة السابعة بقمة منتظرة بني بنفيكا ومنافسه سبورتينغ براغا.

مارسيليا يصعق ستراسبورغ بهدف قاتل
بفوزه  الفرنسي  الـــدوري  منافسات  من  الـــ10  الجولة  مارسيليا شريط  قص 
بــهــدف نظيف عــلــى ســتــراســبــورغ. وأقــيــم الــلــقــاء فــي ملعب )ال مــيــنــو( معقل 
مارسيليا، الذي اكتفى بهدف مورغان سانسون املتأخر )د.72(، لكي يحسم 
املباراة وينتزع نقاطها الثالث. وبهذا الفوز رفع فريق الجنوب الفرنسي رصيده 
إلى 18 نقطة تقدم بها إلى املركز الرابع، بينما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 

ست نقاط يقبع بها في املركز الـ19 من الترتيب.

أودينيزي يفرض التعادل على ساسوولو ويحرمه 
من الصدارة

ليحرمه  أمــام مضيفه ساسوولو  السلبي  التعادل  أودينيزي  فريق  فــرض 
من فرصة صدارة الدوري اإليطالي لكرة القدم في افتتاح مباريات الجولة 
إلى 15 نقطة  التعادل رفع ساسولو رصيده  املسابقة. وبهذا  السابعة من 
نال  بينما  مــيــالن،  املتصدر  ــدة، خلف  واحـ نقطة  بــفــارق  الثاني  املــركــز  فــي 
قبل  التاسع عشر  املركز  في  نقاط   4 إلــى  رفعت رصيده  نقطة  أودينيزي 
فــي حال  الــفــارق  لتوسيع  أمــام ميالن  الفرصة سانحة  األخــيــر. وستكون 
فـــوزه عــلــى هــيــالس فــيــرونــا عــنــدمــا يستضيفه عــلــى مــلــعــب ســـان سيرو 

)جيوسيبي مياتزا(. 

سيلتا فيغو يفرض التعادل )1 - 1( على إلتشي في 
الدوري اإلسباني

سقط إلتشي في فخ التعادل اإليجابي )1 - 1( على أرضه أمام سيلتا فيغو 
لكرة  اإلسباني  الــدوري  التاسعة من منافسات  الجولة  افتتاح مباريات  في 
القدم. استهل أصحاب األرض التهديف باكرًا عبر فيديل شافيز من ضربة 
جزاء )د.4( لكن قبل نهاية الشوط األول، نجح سانتي مينا من إدراك هداف 
التعادل لفيغو )د.41(. ولم ينجح الفريقان في هز الشباك مرة أخرى خالل 
إلى 11  الثاني ليحصل كل فريق على نقطة رفعت رصيد إلتشي  الشوط 
نقطة في املركز التاسع، بينما حصل فيغو على نقطة رفعت رصيده إلى 7 

نقاط في املركز 17.

ساوثهامبتون يتخطى نيوكاسل في »البريميرليغ«
احتل فريق ساوثهامبتون صدارة الدوري اإلنكليزي بفوزه بثنائية نظيفة 
على ضيفه نيوكاسل في إطار منافسات الجولة الثامنة من املسابقة. ولم 
يعاِن ساوثامبتون كثيرًا في املباراة، إذ كان العبوه في قمة تركيزهم مقابل 
أداء باهت لنيوكاسل الذي اهتزت شباكه في مرتني عن طريق تشي آدمز 
)د.7( ثم ستيوارت أرمسترونغ )د.82(. وبهذا االنتصار حصد »السانتس« 
3 نقاط رفعت رصيدهم إلى 16 نقطة بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 

11 نقطة في املركز الـ11.

تعادل سلبي بين بيرنلي وبرايتون
تعادل برايتون مع مع ضيفه بيرنلي بدون أهداف في انطالق الجولة الثامنة 
الــدوري اإلنكليزي. وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط املباراة بواقع  من 
نقطة لكل منهما بينما رفع برايتون رصيده إلى ست نقاط في املركز الـ16، 
كما أصبح لدى بيرنلي الذي لم يحقق أي فوز حتى اآلن نقطتني وال يزال 

يحتل بهما املركز الـ19 في ترتيب »لبريميرليغ«. 

أعــــاد مــــدرب منتخب أملــانــيــا، يــواكــيــم لــوف، 
كاًل من مهاجم بايرن ميونخ ليروي ساني، 
والعــــــب وســـــط مــانــشــســتــر ســيــتــي إيــلــكــاي 
»مانشافت« التي  غوندوغان، إلى تشكيلة الـ
ــا، قــبــل أن  ســتــواجــه جــمــهــوريــة الــتــشــيــك وديــ
تــخــوض آخـــر جــولــتــن مــن دور املجموعات 
لـــدوري األمـــم األوروبـــيـــة فــي كــرة الــقــدم ضد 
أملانيا مستوًى  وقدمت  وإسبانيا.  أوكرانيا 
الــنــافــذتــن األولـــيـــن مــن املسابقة  فــي  سيئا 
ــد مــقــابــل  ــ ــة، حــيــث اكــتــفــت بـــفـــوز واحـ ــاريـ ــقـ الـ
ثالثة تعادالت، ما عّرض لوف، الذي يشرف 
ــام 2006، النــتــقــادات  عــلــى املــنــتــخــب مــنــذ عــ
عــدة. وتحتل أملانيا، بطلة عام 2014، املركز 
الثاني مع 6 نقاط خلف إسبانيا املتصدرة 
بسبع نقاط، وأمام أوكرانيا بفارق املواجهة 
املباشرة، فيما تحتل سويسرا املركز األخير 
مع نقطتن. وتستضيف أملانيا في اليبزيغ 
جمهورية التشيك وديا في الـ 11 من الشهر 
الـــحـــالـــي، قــبــل أن تــســتــقــبــل أوكـــرانـــيـــا فـــي الـــ 
14 مــنــه ضــمــن الــبــطــولــة الــقــاريــة فــي املدينة 
 ضيفة على »ال روخــا« 

ّ
ذاتــهــا، على أن تحل

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــن االتـــحـــاد األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم »كـــاف« 
رســمــيــا، إقــامــة مــبــاريــات الــجــولــتــن الثالثة 
والـــرابـــعـــة مـــن عــمــر الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلــى 
ــم األفــريــقــيــة املــقــبــلــة في  نــهــائــيــات كـــأس األمــ
وجــاء  جماهيري.  حضور  بــدون  الكاميرون 
قــــــرار كــــــاف، ضـــمـــن اإلجــــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
تفشي  ملواجهة  فترة  منذ  عليها  املنصوص 
فــيــروس كــورونــا، وردا على إعـــالن أكــثــر من 
الباب أمام  القارة السمراء فتح  اتحاد داخــل 
الحضور الجماهيري بنسب معينة، تحفيزا 
لــالعــبــن مـــن أجــــل الـــفـــوز واالقــــتــــراب خــطــوة 
من بلوغ نهائيات كــأس األمــم األفريقية في 

املستقبل. 
ودخــــــــل االتــــــحــــــاد املــــوريــــتــــانــــي فـــــي دوامـــــــة 
املتضررين مــن الــقــرار، بعدما قــرر، فــي وقت 
سابق، رفع الحظر أمام الحضور الجماهيري 
لــلــمــبــاريــات قــبــل أيــــام، فــي ظــل خــوضــه لقاء 
املجموعة  فــي  بــورونــدي  مــع  مرتقبا  صعبا 
املركز  حاليا  موريتانيا  وتحتل  الخامسة، 

بــعــد ثــالثــة أيـــام فــي إشــبــيــلــيــة، فــي مواجهة 
مصيرية. 

وغاب ساني وغوندوغان عن النافذة الثانية 
ــة، فــيــمــا أصــيــب  ــ ــابـ ــ ملـــعـــانـــاة األول مــــن اإلصـ
الــذي سيحرم كاًل  الثاني بفيروس كــورونــا، 
مــن كـــاي هــافــيــرتــس، صــانــع ألــعــاب تشلسي 
اإلنــكــلــيــزي، ونــيــكــالس زولــيــه، مــدافــع بــايــرن 
ميونخ، وإيمري جان، العب وسط بوروسيا 
الفريق. ورغم  إلى  االنضمام  دورتموند، من 
عودة الحارس مارك أندريه تير شتيغن إلى 
لفترة  غياب  بعد  اإلسباني  برشلونة  فريقه 
طويلة بسبب عملية جراحية في الركبة، إال 
أن لــوف أبقاه خــارج التشكيلة. وخــاض تير 
شــتــيــغــن مـــبـــاراتـــه األولـــــى بــعــد الـــعـــودة ضد 
دينامو كييف، وكان أحد العوامل األساسية 
تصدى  حيث  الصعب،  الكتالوني  الفوز  في 

للعديد من املحاوالت الخطيرة. 
لــوف كــاًل من جيروم بواتينغ، مدافع  وأبقى 
ــه فــــي الـــفـــريـــق،  ــلـ ــيـ ــمـــالق الــــبــــافــــاري، وزمـ ــعـ الـ
دورتموند،  بوروسيا  ونجم  مــولــر،  تــومــاس 
ــــارج الــتــشــكــيــلــة، غــيــر آبــه  مـــاتـــس هــومــلــز، خـ

 4 املغرب برصيد  برفقة  الــجــدول  في  الثاني 
نــقــاط. وأكــثــر املتضررين مــن هــذا الــقــرار هي 
املــنــتــخــبــات الـــعـــربـــيـــة، يــتــصــدرهــا املــنــتــخــب 
املـــصـــري الــــذي يــلــتــقــي تــوغــو فـــي املــجــمــوعــة 
الفني،  املدير  البدري،  السابعة. وكــان حسام 
قــد طــالــب بحضور 5 آالف مــتــفــرج، مــن أجل 
الــتــواجــد فــي اســتــاد الــقــاهــرة أو بــرج العرب، 
فـــي ظـــل وصــــول الــســعــة الــرســمــيــة لــهــمــا إلــى 
ألــف متفرج، في ظل البحث عن  أكثر من 60 
تعين  منذ  التصفيات  فــي  فــوز مصري  أول 
الـــبـــدري، وأمــــال فـــي إنـــهـــاء االنـــتـــقـــادات الــتــي 
تــعــّرض لــهــا فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة. فــي الــوقــت 
نــفــســه، جــــاء الـــقـــرار لــيــحــرم مــنــتــخــبــا عــربــيــا 
آخــر هو جــزر القمر الــذي يتصدر املجموعة 
يــنــوي فتح  نــقــاط، وكـــان  السابعة برصيد 4 
بــــاب الــحــضــور الــجــمــاهــيــري بــنــحــو 8 آالف 
متفرج في لقائه مع كينيا في املجموعة، أمال 
فــي الــفــوز سعيا وراء االقــتــراب خــطــوة نحو 
تحقيق حلم التأهل رسميا إلى أمم أفريقيا 

ألول مرة.
من جهة أخرى، أعلن الجهاز الفني ملنتخب 
مصر األول لكرة القدم بقيادة املدرب حسام 
نادي  استدعاء ستة العبن من  البدري عن 
ــنـــة، لــلــمــعــســكــر  ــفـــراعـ ــــى قـــائـــمـــة الـ ــك إلـ ــالـ ــزمـ الـ
نهائيات  إلــى  املؤهلة  للتصفيات  اإلعـــدادي 
كأس أمم أفريقيا. ويبدأ املنتخب املصري في 
التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر معسكرًا 
مغلقا استعدادًا ملواجهة توغو ذهابا وإيابا 
يومي 14 و17 تشرين الثاني/نوفمبر املقبل 

بعدما  يقدمونها،  التي  العالية  للمستويات 
أبلغهم في آذار/ مــارس من عام 2019 أنه ال 
مــا عّرضه  املانشافت،  مــع  بقائهم  فــي  يرغب 
للعديد مــن االنــتــقــادات. وجــاء فــي التشكيلة 
لحراسة املرمى: مانويل نوير )بايرن ميونخ(، 
بيرند لينو )أرسنال اإلنكليزي(، كيفن تراب 
)آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت(، أولــيــفــر بـــاومـــان 
غينتر  ماتياس  الدفاع:  ولخط  )هوفنهايم(، 
شولتس  نيكو  مونشنغالدباخ(،  )بوروسيا 
ــن غــوســنــس  ــ )بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد(، روبــ
مــارســيــل هالستنبرغ  اإليــطــالــي(،  )أتــاالنــتــا 
وبنيامن هنريخس )اليبزيغ(، ثيلو كيهرر 
الفرنسي(، روبن كوخ  )باريس سان جرمان 
)ليدز يونايتد اإلنكليزي(، أنطونيو روديغر 
)تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي(، جــونــاثــان تـــاه )بــايــر 
برلن(،  )هــرتــا  ســتــارك  نيكالس  ليفركوزن(، 
ــنــــدهــــوفــــن الـــهـــولـــنـــدي(،  ــاكــــس )أيــ فــيــلــيــب مــ
ولخط  )أوغـــســـبـــورغ(.  أودوكـــهـــاي  فيليكس 
ــرانـــدت ومــحــمــود داوود  الـــوســـط: يــولــيــان بـ
لــيــون غوريتسكا  ــمـــونـــد(،  دورتـ )بـــوروســـيـــا 
ويـــوشـــوا كــيــمــيــش )بـــايـــرن مــيــونــخ(، طــونــي 
كــــروس )ريــــال مــدريــد اإلســـبـــانـــي(، فــلــوريــان 
نـــويـــهـــاوس ويـــونـــاس هــوفــمــان )بــوروســيــا 
ــايــــر  ــم أمـــــيـــــري )بــ ــ ــديـ ــ مــــونــــشــــنــــغــــالدبــــاخ(، نـ
)مانشستر  غــونــدوغــان  إيلكاي  لــيــفــركــوزن(، 
الــهــجــوم: لــوكــا فالدشميدت  ســيــتــي(، وخـــط 
ليروي  )تشلسي(،  فيرنر  تيمو  )فــرايــبــورغ(، 

ساني وسيرج غنابري )بايرن ميونخ(.
)فرانس برس(

في الجولتن الثالثة والرابعة من التصفيات 
املــؤهــلــة لــكــأس أمـــم أفــريــقــيــا املــؤجــلــة حتى 
الــكــامــيــرون بسبب فيروس  فــي  الــعــام 2022 
كــــورونــــا. وســيــنــضــم إلــــى الــتــشــكــيــلــة محمد 
أبوجبل، محمود حمدي »الونش«، محمود 
عـــــالء، طـــــارق حـــامـــد، أحـــمـــد ســيــد »زيــــــزو«، 

بمعسكر  هــؤالء  والتحق  ومصطفي محمد. 
السبت، بعد حصولهم على  املنتخب، أمس 
ــة ملـــدة 48 ســـاعـــة، عــقــب مــشــاركــتــهــم مع  راحــ
الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال 
 ،1-3 املغربي  الــرجــاء  على  وفــوزهــم  أفريقيا 
يلتقي  حيث  التاريخي،  للنهائي  وتأهلهم 

بن  يجمع  نهائي  أول  في  باألهلي  الزمالك 
فريقن من دولــة واحــدة. وكــان البدري أعلن 
عــلــى مــــدى األســـبـــوعـــن املــاضــيــن عــــددًا من 
إلى معسكر  الذين تم استدعاؤهم  الالعبن 
املــنــتــخــب، مـــن األهـــلـــي وبــيــرامــيــدز وطــالئــع 
إضافة  والجونة،  وسموحة  وإنبي  الجيش 
إلــى الخماسي املحترف في الــخــارج: محمد 
النني  اإلنــكــلــيــزي(، محمد  )ليفربول  صــالح 
)اتحاد  اإلنكليزي(، أحمد حجازي  )أرسنال 
جدة السعودي(، محمود حسن »تريزيغيه« 
ــيـــزي( وأحــــمــــد حــســن  ــلـ ــكـ )أســــتــــون فـــيـــال اإلنـ
ــا« )أوملـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي(. وكـــان  ــوكــ »كــ
الــوطــنــي، قد  املنتخب  بــركــات، مــديــر  محمد 
أكد في وقت سابق، أنه تمت مخاطبة أندية 
هــــؤالء الــالعــبــن بـــاالســـتـــدعـــاءات الــرســمــيــة 
طــبــقــا لــلــمــواعــيــد الــزمــنــيــة املـــحـــددة مـــن قبل 
فــيــفــا، عــلــى أن يــنــضــمــوا لــلــمــعــســكــر املــغــلــق 
اعــتــبــارا مــن بــدايــة مــوعــد األجـــنـــدة الــدولــيــة 
واملقرر لها 9 نوفمبر/تشرين الثاني املقبل 
وحتي 17 من نفس الشهر. ويحتل املنتخب 
املجموعة  ترتيب  في  الثالث  املركز  املصري 
الــســابــعــة بــرصــيــد نــقــطــتــن، حــيــث يــتــصــدر 
أربــع  برصيد  الترتيب  القمر  جــزر  منتخب 
نـــقـــاط ثـــم مــنــتــخــبــا كــيــنــيــا ومـــصـــر بــرصــيــد 
ــيـــد نــقــطــة.  نـــقـــطـــتـــن، وأخـــــيـــــرا تــــوغــــو بـــرصـ
وتعادل املنتخب املصري في الجولة األولى 
)1-1( على  بــنــتــيــجــة  كــيــنــيــا  مــنــتــخــب  أمـــــام 
ملعب »برج العرب« باإلسكندرية، ثم تعادل 
سلبا خارج قواعده أمام منتخب جزر القمر.

»كاف« يمنع الحضور الجماهيري في التصفيات األفريقيةلوف يعيد ساني وغوندوغان إلى قائمة »المانشافت«
وّجه مدرب ألمانيا 

يواكيم لوف الدعوة 
لساني وغوندوغان إلى 

تشكيلة »المانشافت«

قرر »كاف« منع حضور 
الجماهير في الجولتين 

الثالثة والرابعة من 
تصفيات األمم األفريقية

غوندوغان غاب بسبب إصابته بكورونا )توماس كينزلي/فرانس برس(

)Getty /لم يستجب بن عرفة لطلب االتحاد التونسي في عام 2006 )إيرك ألونسو

)Getty /فّضل قابول االنضمام إلى منتخب فرنسا بدًال من المغرب )كريستوفر لي

)Getty/منتخب مصر يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة )أحمد عواد

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

ــم املــــغــــربــــي مــنــيــر  ــنــــجــ ــــرض الــ ــعـ ــ تـ
نـــادي إشبيلية  الـــحـــدادي مــهــاجــم 
اإلســبــانــي لــصــدمــة كــبــيــرة، بعدما 
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي »كاس«، عن 
رفضها الطعن الذي تقدم به االتحاد املغربي 
لــكــرة الــقــدم والـــالعـــب، بــشــأن رغــبــتــه بتغيير 
»أســود  مــع  يلعب  حتى  الرياضية،  الجنسية 
ألـــوان منتخب إسبانيا  األطــلــس«، ألنــه حمل 
القدم مع  لكرة  املغربي  االتحاد  سابقا. ولجأ 
التحكيم  محكمة  إلــى  الــحــدادي  منير  النجم 
الرياضي »كاس«، بسبب قيام االتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، بــرفــض انضمام املهاجم 

قضية 
منير الحدادي

حلم تحّطم بقرار »كاس«

عالم  في  العرب  النجوم  من  العديد  أبدى 
السيئة  خياراتهم  بسبب  ندمهم،  القدم  كرة 
بدًال  فيها  ولدوا  التي  البالد  منتخبات  باختيار 
خوضهم  عدم  نتيجة  األصلية،  أوطانهم  من 

البطوالت الكبيرة

تقرير

ــــي شــهــر  ــــس« فـ ــلــ ــ إلــــــى صــــفــــوف »أســـــــــود األطــ
أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

الــحــدادي االستفادة من قانون  وحــاول منير 
ــاب  ــحــ ــــاح بـــتـــغـــيـــيـــر املــــنــــتــــخــــبــــات ألصــ ــمـ ــ ــــسـ الـ
الــجــنــســيــة املــــزدوجــــة بـــشـــروط مــــحــــددة، لكن 
االتحاد الدولي لكرة القدم رفض طلبه، بسبب 

استنادها ألحد بنود القانون الجديد، املتعلق 
بفئة أقل من 21 سنة، ألن املهاجم شارك في 3 
مواجهات رفقة منتخب إسبانيا ألقل من 21 
عــامــا، وهــو مــا يــزيــد عــن ذلــك بشهرين، وهي 
ــادة بــاملــشــاركــة في  ــ ــــدة الـــتـــي يــســمــح بــهــا عـ املـ
هذه الفئة. ولعب الحدادي صاحب )25 عاما( 
مع منتخب إسبانيا األول مباراة واحــدة في 
سبتمبر/أيلول عام 2014، عندما قام بإشراكه 
املدرب السابق فيسنتي دل بوسكي بدياًل في 
مقدونيا  منتخب  منافسه  )79(، ضد  الدقيقة 
بخمسة  لصالحهم  جــاءت  التي  املواجهة  في 
أهـــداف مقابل هــدف وحــيــد، ضمن منافسات 

تصفيات »يورو 2016«.
وكانت املباراة ضد مقدونيا األولى واألخيرة 
العالم 2010، و»يورو  للحدادي بألوان أبطال 
اللعب  فــقــدانــه  مــع  وتــزامــنــت  و2012«،   ،2008
فـــي الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة لـــنـــادي بــرشــلــونــة، 
ــه إعـــارتـــه إلـــى فــالــنــســيــا، ثم  ــ الـــذي قـــررت إدارتـ

ديبورتيفو أالفيس.
يـــذكـــر أن االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، قــد 
صــــادق فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــاضــي، 
لجنة  السبعن على توصيات  خــالل مؤتمره 
الــتــي تــم تشكيلها فــي عـــام 2019، من  الــعــمــل 
أجل تعديل القوانن املنظمة لتمثيل الالعبن 
العديد  طلب  على  بناء  الوطنية،  ملنتخباتهم 

من االتحادات الوطنية.
ــــي تـــعـــديـــالتـــه  واشـــــتـــــرط االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي فـ
الجديدة أال يكون الــالعــب قــد شــارك فــي أكثر 
من 3 مباريات كحد أقصى مع املنتخب الذي 
بدأ معه مسيرته الدولية، بما في ذلك مباريات 
الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلـــى املــنــافــســات العاملية 
ــك قـــبـــل بـــلـــوغـــه ســــن الـــحـــاديـــة  ــ ــة، وذلــ ــاريــ ــقــ والــ
في  مشاركته  عــدم  إلــى  باإلضافة  والعشرين، 
أو قارية مثل  أيــة مباراة ضمن بطولة دولية 

كأس العالم أو كأس أوروبا.
ولم يكن االتحاد الدولي لكرة القدم يسمح في 
منتخبه  بتغيير  العــب  ألي  السابقة،  لوائحه 
الـــوطـــنـــي، فـــي حــــال مـــّثـــل املــنــتــخــب األول في 
مباريات لتصفيات قارية، حتى ملباراة واحدة 
رسمية. لكن قضية املغربي منير الحدادي لم 
تكن األولى، لنجم عربي أبدى ندمه على تمثيل 
مــنــتــخــب أوروبــــــي يــحــمــل جــنــســيــتــه، وفــضــلــه 
استبعد  بــالده األصلية، بعدما  على منتخب 
القارية  البطوالت  في  املشاركة  التشكيلة  من 
والــعــاملــيــة. ويــأتــي عــلــى رأس قــائــمــة الالعبن 
ــداء نــدمــهــم، الــنــجــم  ــإبـ ــعـــرب، الـــذيـــن قـــامـــوا بـ الـ
ــول  الــفــرنــســي حـــاتـــم بـــن عـــرفـــة صـــاحـــب األصــ
»الديوك« بداًل  لـ اللعب  الذي فضل  التونسية، 

لجأ الحدادي لمحكمة 
»كاس« بعد رفض طلب 

من قبل »فيفا«

)Getty( رفضت »كاس« طلب الحدادي االنضمام إلى منتخب المغرب

من »نسور قرطاج«، وخاض معهم 15 مباراة 
قرر  الفني  الجهاز  أن  إال  هــدفــن،  فيها  سجل 
استبعاده عن التشكيلة املشاركة في مونديال 
من  العشرين  حينه  يتجاوز  يكن  ولــم   ،2006
قوله  باإلحباط على حد  له  ما تسبب  عمره، 

لوسائل اإلعالم.
ولــــم يــخــض حـــاتـــم بـــن عـــرفـــة بـــطـــوالت كــأس 
مع  و2018  و2014،   ،2010 أعــــوام  فــي  الــعــالــم 
منتخب فرنسا، فيما لعب »نسور قرطاج« في 
مونديال روسيا، ليشعر النجم الفرنسي بأنه 
قام بارتكاب خطأ كبير، عندما وجه االتحاد 
الــتــونــســي لــكــرة الـــقـــدم فـــي عـــام 2006، دعـــوة 

تـــعـــرض لـــصـــدمـــة قـــويـــة تــمــثــلــت بـــعـــدم قــيــام 
له  الدعوة  بتوجيه  »الديوك«  لـ الفني  الجهاز 

في أي بطولة قارية أو دولية.
ونبقى مع أصحاب األصــول املغربية، لنصل 
إلى كريم بلعربي، الذي رفض تمثيل »أسود 
ــازات مع  ــ ــجـ ــ األطــــلــــس«، ألنــــه يـــريـــد صــنــع اإلنـ
أملــانــيــا الــتــي ولـــد فــيــهــا، لــكــن آمـــالـــه تحطمت 
وتم  »املانشافت«،  مع  مــبــاراة   11 لعب  بعدما 
الرسمية، في  البطوالت  استبعاده من جميع 
الــوقــت الـــذي وصــل فيه املــغــرب إلــى مونديال 
روسيا 2018، وشــارك عدة مــرات في بطوالت 
كــــأس األمــــم األفــريــقــيــة. أمــــا آدم مـــاهـــر، فلمع 

الــعــرض،  رفـــض  لكنه  بــلــده األصـــلـــي،  لتمثيل 
بحجة ان مستقبله مع »الديوك«.

ــه فــيــهــا  ــ ــتـــي وجـ ــرب، الـ ــغــ ــــى املــ ــــن تـــونـــس إلـ ومـ
ــوة لــلــنــجــم  ــ ــقــــدم دعــ ــرة الــ ــكـ االتــــحــــاد املـــحـــلـــي لـ
السابق يونس قابول من أجل تمثيل »أسود 
ُمفضاًل  إليه  االنضمام  لكنه رفض  األطلس«، 

االنضمام إلى منتخب فرنسا.
ــم حــاجــة منتخب املــغــرب إلـــى قــلــب دفــاع  ورغـ
لكن  املــهــدي بنعطية،  الــســابــق  النجم  يــشــارك 
املــتــألــق حــيــنــهــا يــونــس قـــابـــول اخـــتـــار اللعب 
مـــع مــنــتــخــب فــرنــســا، الــــذي شــــارك مــعــهــم في 
ــيـــدًا، لكنه  9 مــبــاريــات ســجــل فــيــهــا هــدفــا وحـ

اســـمـــه مـــع مــنــتــخــب هــولــنــدا تــحــت 17 عــامــا، 
ليقوم مدرب »الطواحن« السابق، لويس فان 
لــه، حتى يلعب  خـــال، بتوجيه دعـــوة رسمية 
إلــــى سن  أن يــصــل  قــبــل  املــنــتــخــب األول،  مـــع 
العشرين من عمره. وتبخرت أحالم آدم ماهر، 
بعدما اكتفى باللعب مع منتخب هولندا في 
5 مواجهات فقط، ولم يشارك معه في بطوالت 
قارية أو دولية، ليضيع على نفسه الحصول 
على فرصة مع منتخب بالده األصلي املغرب.

وإلــى زكريا بقالي صاحب األصــول املغربية، 
الذي تألق في الفئات السنية ملنتخب بلجيكا، 
ــاراة رســمــيــة مع  ــبــ مـــا جــعــلــه يـــخـــوض أول مــ

»الشياطن الحمر« في سن الـ17، لكن املواجهة 
له، ألنه أصبح  تحولت إلى كابوس بالنسبة 
خـــــارج حـــســـابـــات الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، الـــــذي قــرر 
املشاركة في مونديال روسيا  قبل  استبعاده 
2018. ونــخــتــم مـــع أنــــور غـــــازي، الــــذي رفــض 
تمثيل منتخب املغرب، بعدما تألق مع أياكس 
أمستردام، وفضل اللعب مع منتخب هولندا، 
الـــذي قــام بــإشــراكــه فــي مواجهتن فــقــط، ولم 
لذلك  الدولية،  أو  القارية  للبطوالت  يستعده 
ــا( نــتــيــجــة خــيــاره  ــامـ يــحــصــد صـــاحـــب )25 عـ
الــخــاطــئ، ألنـــه لــن يتمكن مــن الــلــعــب الــدولــي 

نهائيا مع »أسود األطلس«.
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رياض الترك

ــي  ــتـ ــيـ ــر سـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ ــــي مـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ يـ
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه اإلســـبـــانـــي بيب 
ــقــــوي  غــــــــوارديــــــــوال، مـــنـــافـــســـه الــ
ليفربول الذي يقوده املدرب األملاني يورغن 
إطار  في  تجمعهما  التي  القمة  كلوب. هي 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــامــنــة مــن منافسات 

بطولة الدوري اإلنكليزي املمتاز.

أرقام قبل القمة
سيستضيفها  الـــتـــي  املــرتــقــبــة  الــقــمــة  قــبــل 

قمة »البريمييرليغ«

لن تكون قمة غوارديوال وكلوب عادية هذا العام، لكونها تأتي في ظروف صعبة على الجميع، 
وخصوصًا على مانشستر سيتي. فليفربول يدخل المواجهة برصيد 16 نقطة، فيما يملك »سيتي« 
11، ويحتاج للفوز بأي طريقة وهو األمر نفسه بالنسبة »للريدز« الذي يحتاج للنقاط الكاملة لالستمرار 

في المنافسة. فمن سيحسم قمة »البريمييرليغ« بين المدربين األلماني واإلسباني؟

3031
رياضة

تقرير

ــاد«، يــتــقــدم فــريــق لــيــفــربــول  ــحــ مــلــعــب »االتــ
سيتي.  مانشستر  على  والترتيب  باألرقام 
برصيد  مؤقتًا  الــوصــافــة  يحتل  فليفربول 
16 نــقــطــة بـــفـــارق 5 نـــقـــاط عـــن مــانــشــســتــر 
 11 برصيد  العاشر  املــركــز  سيتي صــاحــب 
نقطة )مع مباراة أقل(، أي إن فوز »سيتي« 
اليوم وفي مباراته املؤجلة سيرفع رصيده 

إلى 17 نقطة، ويتفوق على »الريدز«.
لــكــن قــبــل املــواجــهــة الــتــاريــخــيــة، تــبــرز إلــى 
الــواجــهــة مــشــاكــل كــثــيــرة لــلــمــدربــن كــلــوب 
ــوال، الـــتـــي ظـــهـــرت بـــوضـــوح منذ  ــ ــوارديـ ــ وغـ
ــم، ولـــعـــل أبـــــرز هــــذه املــشــاكــل  بـــدايـــة املــــوســ

فليفربول  للفريقن.  الــكــارثــي  الــدفــاع  خــط 
مثاًل، رغم تسجيله 17 هدفًا، إال أن شباكه 
اهتزت في 15 مناسبة في 6 مباريات، وهو 
تلقت شباك  بينما  »لــلــريــدز«،  قياسي  رقــم 
فريق »سيتي« 8 مرات في 6 مباريات فقط. 
الذي  غــوارديــوال،  فريق  ُيعاني  املقابل،  في 
السنوات األخيرة األقــوى هجومًا،  كــان في 
مــن ســوء حسم أمــام املــرمــى، وهــو مــا جعل 
أهــداف   9 إلــى  التهديفي ينخفض  رصــيــده 
فقط في 6 مباريات، وهو رصيد منخفض 
ــــداف مــقــارنــًة بــالــســنــوات املــاضــيــة،  مــن األهـ
 بــوضــوح على ضعف الخط 

ّ
وهــو رقــم يــدل

الــتــي يحصل  الــفــرص  فــي حسم  الهجومي 
عليها في املباريات.

وعليه، ستكون املباراة صعبة على الفريقن 
ــة بــســبــب الــضــعــف  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــن الـــنـــاحـــيـــة الـ مــ
املــوســم، بينما  بــدايــة  الــواضــح منذ  الكبير 
ربما،  هجومية  مشاكل  أي  هناك  تكون  لن 
الفريقن سيفتحان  أن  إلــى  يعود  والسبب 

امللعب بشكل مؤكد، سعيًا وراء فوز مهم.

مواجهات كلوب وغوارديوال
ــــي بــيــب  ــانـ ــ ــبـ ــ ــة بـــــن اإلسـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ُتـــعـــتـــبـــر املـ
غــوارديــوال واألملــانــي يورغن كلوب األقــوى 
في »البريمييرليغ« خالل السنوات املاضية، 
نـــظـــرًا لــلــمــنــافــســة الـــكـــبـــيـــرة امُلـــســـتـــمـــرة بــن 
املدربن، كذلك فإنها واحدة من املواجهات 
الــتــاريــخــيــة الثــنــن مــن أفــضــل املـــدربـــن في 
بينهما  املنافسة  وشهدت  القدم.  كــرة  عالم 
19 مباراة بدايًة من الدوري األملاني عندما 
مــدربــًا لدورتموند وغــوارديــوال  كــان كلوب 
مدربًا لبايرن ميونخ، واسُتكملت املنافسة 
وصــــــواًل إلــــى الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي، عــنــدمــا 
ــفــــريــــق لـــيـــفـــربـــول  أمــــســــى كــــلــــوب ُمــــــدربــــــًا لــ
وغوارديوال ُمدربًا لفريق مانشستر سيتي. 
كلوب  كثيرًا، ألن  متفاوتة  األرقـــام  تــبــدو  ال 
يتفوق على غــوارديــوال فــي املــواجــهــات، إذ 
حقق األملاني 9 انتصارات مقابل 8 حاالت 
مباراتان  انتهت  لغوارديوال، في وقت  فوز 

فقط بينهما بالتعادل. 
ووفــقــًا ملــوقــع »تــرانــســفــر مـــاركـــت«، فـــإن أقــل 
معدل عدد نقاط محصودة لغوارديوال أمام 
املدربن الذين لعب ضدهم كان ضد كلوب 
)1,37 نقطة في املباراة(. ولم تشهد مباريات 
السنوات  فــي  منهما  ألي  سيطرة  الفريقن 
ــاريــــات، تــفــوق  ــبــ ــر 10 مــ ــ ــرة؛ فـــفـــي آخـ ــ ــيـ ــ األخـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي 4 مـــبـــاريـــات مــقــابــل 
ــارات لــفــريــق لــيــفــربــول وتــعــادلــن  ــتـــصـ 4 انـ
فقط، األول فــي عــام 2017 والــثــانــي فــي عام 
في  تاريخيًا  ليفربول  يتفوق  بينما   .2018

يورغن كلوب يتفوق 
بعدد االنتصارات على بيب 

غوارديوال

عودة كافاني وخيمينيز إلى قائمة األوروغواي لمواجهة
كولومبيا والبرازيل

يعود كل من إديسون كافاني وخوسيه ماريا 
األوروغـــــواي  بــادهــمــا  منتخب  إلـــى  خيمينيز 
والــبــرازيــل في  مــن كولومبيا  كــل  قبل مواجهة 
الــتــأهــل ملــونــديــال 2022، وذلـــك بعد  تــصــفــيــات 
التصفيات.  املــبــاريــات األولـــى مــن  غيابهما عــن 
اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  مهاجم  ودخــل 
ومدافع أتلتيكو مدريد اإلسباني ضمن القائمة 
ظهر  والتي  تاباريز،  أوسكار  للمدرب  النهائية 

فيها أيضًا املهاجم لويس سواريز. 
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــدت الـ ــ ــهــ ــ ــي املـــــقـــــابـــــل شــ ــ ــ فـ
العــب  نــونــيــيــز،  دارويـــــن  عــــودة  »للسيليستي« 
بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي، بــيــنــمــا أصـــبـــح أغــوســتــن 
أوليفيروس العب ناسيونال هو املحلي الوحيد 
في منتخب األوروغواي. وتحل األوروغواي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر ضيفة على 

كولومبيا في بارانكيا، ثم تستقبل بعدها بأربعة أيام البرازيل.

لويس إنريكي: موراتا أصبح مختلفًا تمامًا منذ عودته 
إلى يوفنتوس

أوضـــح لــويــس إنــريــكــي، مـــدرب املنتخب اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم، أن ألــفــارو مــوراتــا الحالي 
»مختلف تمامًا« من حيث الثقة منذ عودته إلى فريق يوفنتوس قادمًا من أتلتيكو مدريد. 
التي أعلنها  أبــرز املستجدات فــي قائمة »ال روخـــا«  املــدريــدي هــي  وكــانــت عــودة املهاجم 
املدرب. وصرح إنريكي: »منذ عودته إلى يوفنتوس رأينا العبًا مختلفًا كّليًا من ناحية الثقة 
وأرقامه أيضًا توضح ذلك، وهناك أيضًا العديد من املامح التي أصبحت أفضل«. وأضاف 
املدرب خال مؤتمر صحافي: »كما أنه يمتلك أسلوبًا سواء في الدفاع أو الهجوم أحب أن 
يمتلكه الاعبون«، مؤكدًا أنه لم يقلق بشأن عدم تسجيله لألهداف في املباريات السابقة.

مدرب منتخب البرازيل يبقي على نيمار رغم إصابته
املــدرب أدينور ليوناردو باتشي »تيتي« اإلبقاء على نيمار ضمن قائمة الاعبن  قرر 
ــواي فــي تصفيات  ــ الــبــرازيــل مــن أجــل مــواجــهــة فــنــزويــا واألوروغــ املستدعن ملنتخب 
التأهل إلى مونديال 2022 في قطر، رغم إصابة مهاجم باريس سان جيرمان، وذلك 
بعد اجتماع مع ممثلي النادي الفرنسي، والذين حصلوا على ضمانات بعدم تعريض 
صحته للخطر. ويتعافى مهاجم »الباريسي« من إصابة في عضات الساق اليسرى، 
ولن يكون بوسعه اللعب حتى 13 من الشهر الحالي أمام فنزويا، بحسب ما كشف عنه 
االتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي. وأكد طبيب املنتخب البرازيلي رودريغو 
السمار ثقته في تعافي نيمار على نحو جيد، وأن يكون جاهزًا بعد أربعة أيام من لقاء 
أنــه »يتواصل  منتخب األوروغــــواي في مونتيفيديو، وأوضــح السمار في هــذا اإلطــار 
منذ  لنيمار  البدنية  الحالة  »ونعلم  جيرمان  ســان  بــاريــس  طبيب  مــع  مستمر  بشكل 

إصابته في دوري األبطال«.

كومان عن ميسي: أداؤه جيد للغاية ولن أنجّر للجدل
أكد مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان أن أداء 
ليونيل ميسي جيد للغاية وأنه لن يدخل في جدل، 
وذلك بعد نشر صور ظهر فيها األرجنتيني وهو 
ملباراة دينامو كييف  األخيرة  الثواني  يمشي في 
في دوري أبطال أوروبا. وقال كومان، في مؤتمر 
صحافي، إنه يمكن التقاط صورة ألي العب وهو 
يمشي، مضيفًا أنه لم يَره وهو يمشي ولم يهتم 
بهذا األمر. وأضاف كومان أنه يرى ميسي نفسيًا 
جيدًا وقويًا وأنه دائمًا ما يستمتع بهذه الرياضة، 
رغــم أنــه يعترف بأنه »مثل أي العــب آخــر، يمكنه 
أن يمر بلحظات أكثر تعقيدًا من غيره«، مؤكدًا أنه 

»منخرط للغاية في ديناميكية الفريق«.

شوارتزمان يسقط أمام ميدفيديف في ربع نهائي 
باريس لألساتذة

وّدع الاعب األرجنتيني دييغو شوارتزمان بطولة باريس لألساتذة ذات األلف نقطة بعد 
خسارته أمام الروسي دانييل ميدفيديف بواقع مجموعتن من دون رد، وبهذا سيضطر 
إلى االنتظار لحسم مسألة مشاركته في البطولة الختامية ملوسم التنس للمحترفن في 
لندن للمرة األولــى في مشواره. واحتاج ميدفيديف لساعة و3 دقائق للفوز على الاعب 
األرجنتيني بنتيجة )6 - 3( و)6 - 1(. ُيذكر أن شوارتزمان يسعى ألن يكون ثامن العب 
والتي تضم  لندن  في  للمحترفن  التنس  ملوسم  الختامية  البطولة  في  يشارك  أرجنتيني 

أفضل 8 العبن في نهاية املوسم.

بيترا كفيتوفا. وفي عام 2020، وصلت ساكاري إلى دور 
الـ16 في بطولة أستراليا املفتوحة وبطولة أميركا املفتوحة، 

وهي أفضل نتائجه في منافسات »غراند سام«.
وتمتلك ضربات  اللعب  في  تشتهر ساكاري بشراستها 
إرسال قوية، وفي عام 2020، أمست ساكاري أكثر العبة 
تسجيًا لإلرساالت بعد أن شاركت في 31 مباراة. ويبلغ 
طول الاعبة اليونانية مترًا و73 سنتيمترًا وأمست العبة 
الُيمنى  باليد  تلعب  وهــي   ،2015 عــام  فــي  محترفة  تنس 
وكان ُيدربها توماس يوهانسن في البداية ثم دربها مارك 
بيتشي وثـــم تـــوم هــيــل. وحــقــقــت ســاكــاري أربــاحــًا مالية 

قدرها 3 ماين و540 ألف دوالر أميركي.
مــقــابــل 220  فـــوزًا  فــي مسيرتها 327  حققت ســاكــاري 
خسارة بنسبة انتصارات بلغت 59%، وهي تحتل املركز 
وفـــي منافسات  لــلــســيــدات.  الــعــاملــي  التصنيف  فــي  ـــ22  ــ ال

ــــدور الــرابــع في  »غــرانــد ســــام«، خــرجــت ســاكــاري مــن ال
من  وخــرجــت   ،2020 عــام  فــي  املفتوحة  أستراليا  بطولة 
ــــدور الــثــالــث فــي بــطــولــة فــرنــســا املــفــتــوحــة عــامــي 2018  ال
الثالث في بطولة »ويمبلدون« عامي  الــدور  و2020، ومن 
2017 و2019 ومن الدور الرابع في بطولة أميركا املفتوحة 
عام 2020. وفي منافسات فئة »الزوجي«، حققت ساكاي 
51 فوزًا مقابل 40 خسارة بنسبة انتصارات تبلغ %56، 
وهـــي تــحــتــل املـــركـــز الــــــ192 فـــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي لفئة 
»الـــزوجـــي«. ولــم تلعب أي مــبــاراة فــي منافسات »غــرانــد 
ــهــذه الــفــئــة، بـــل شـــاركـــت فـــي مــنــافــســات بطولة  ســــام« ل
»فيد كــاب« وحققت 12 فــوزًا مقابل 18 خسارة بنسبة 
بطولة  فــي  وحــلــت وصيفة  كما  بلغت %40،  انــتــصــارات 

»هوبمان« الدولية في عام 2019.
رياض...

ولدت العبة التنس اليونانية ماريا ساكاري في 25 تموز/
يوليو عام 1995، ووصلت إلى أعلى مركز لها في التصنيف 
العاملي عام 2020، وذلك عندما احتلت املركز الـ20. في وقت 
أفضل مركز لها في التصنيف العاملي لفئة »الزوجي« كان 
الـــ169 والــذي وصلت إليه في شهر أيلول/سبتمبر  املركز 
عام 2019. ُتوجت ساكاري بلقب في منافسات »الفدري« 
وكان ذلك في بطولة املغرب املفتوحة للتنس عندما تفوقت 
كما  النهائية.  املــبــاراة  في  كونتا  جوهانا  البريطانية  على 
النهائي فــي بطولة  الـــدور نصف  إلــى  ووصــلــت ســاكــاري 
ووهان الصينية عام 2017، وفي تلك البطولة تفوقت على 
النجمة الدنماركية كارولن ووزنياكي وكان ذلك أول فوز 
التصنيف.  األولــيــات في  العشرة  لها على مصنفة ضمن 
إلــى نصف نهائي جديد وكــان  وفــي عــام 2019، وصلت 
ذلك في بطولة إيطاليا املتفوحة للتنس وتفوقت آنذاك على 

ماريا ساكاري

على هامش الحدث

العبة تنس يونانية 
تحتل المركز الـ22 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

من سيفوز في أول 
مواجهة هذا الموسم 
بين كلوب وغوارديوال؟ 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

يعاني الفريقان من غيابات كثيرة ومهمة قبل القمة المرتقبة. فمن 
ماندي  بينجامين  من  كل  المباراة  عن  يغيب  سيتي،  مانشستر  ناحية 
الذي يعود أواخر هذا الشهر، والعب خط الوسط البرازيلي فيرناندييو، 
والمهاجم األرجنتيني سيرجيو أغويرو اللذين يعودان أيضًا نهاية الشهر 
تشامبرليين،  أوكسالند  أليكس  يغيب  ليفربول  جهة  من  بينما  الحالي. 
ألكانتارا، والمدافع فيرجيل  الوسط فابينيو وزميله تياغو  والعب خط 

فان دايك )الصورة( الذي يعود في عام 2021.

غيابات كثيرة

وجه رياضي

املواجهات املباشرة في مخلتف املسابقات 
املحلية واألوروبية، إذ فاز ليفربول في 105 
فــقــط ملانشستر  ــوزًا  فــ مــبــاريــات مــقــابــل 57 
بالتعادل،  مباراة   53 انتهت  بينما  سيتي، 

لتكون قمة األحد الـ216 بن الفريقن.

أسلوب لعب شرس 
ــعــــرف طـــريـــقـــة لـــعـــب الـــفـــريـــقـــن  الـــجـــمـــيـــع يــ
الكرة  الكبير على حامل  املتمثلة بالضغط 
ــاء الـــلـــعـــب مــن  ــنــ الســـتـــعـــادتـــهـــا بـــســـرعـــة وبــ
الــخــلــف بــســرعــة، وقــمــة مــوســم 2021-2020 
األولـــــى ســيــفــوز بــهــا حــتــمــًا صــاحــب أقـــوى 
ــن ُيـــطـــبـــق الــضــغــط  ــل مــ خــــط وســـــط وأفــــضــ
العالي طوال 90 دقيقة. ليفربول، مثاًل، قّدم 
وكان  العالي،  الضغط  عبر  قوية  مباريات 
يخنق املنافسن باستمرار، وال يسمح لهم 
التي  املــيــزة  الخلف، وهــي  مــن  اللعب  ببناء 
غــوارديــوال،  للمدرب  مشاكل  سّببت  لطاملا 
الذي يتميز أسلوب لعبه بالبناء من الخلف 
ثم االنطالق في الهجمات. كذلك فإن كلوب 
ــوارديـــوال يــمــنــحــان أهــمــيــة كــبــيــرة لخط  وغـ
املحطة  إليهما  بالنسبة  ُيَعّد  الــذي  الوسط 
باإلضافة  الهجمات،  بناء  في عملية  األهم 
إلـــى أن الــســيــطــرة عــلــى خــط الــوســط تعني 
الــســيــطــرة عــلــى املـــبـــاراة بــالــكــامــل مــن خــالل 
ــقـــال  ــتـ عــمــلــيــة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــدفــــاع واالنـ
العمليات  منطقة  إلــى  الخلف  مــن  الــســريــع 

الهجومية.
ويتميز كلوب عن غوارديوال بأنه يستخدم 
كــثــيــرًا األطــــــراف لــصــنــاعــة الـــخـــطـــورة على 
ــارًة عــبــر انــطــالقــات األظــهــرة  ــ املــنــافــســن، تـ
وكــراتــهــم الــعــرضــيــة الــتــي دائــمــًا مــا ُتشكل 
كــــبــــيــــرًا ألي دفـــــــــــاع، وتـــــــــــــارًة عــبــر  ضــــــــــررًا 
االنطالقات السريعة ملحمد صالح وساديو 
ــــن خــط  ـــن كــــــرة طـــويـــلـــة مـ ــــي، مـــســـتـــغـــلَّ ــانـ ــ مـ
الــدفــاع أو خــط الــوســط. ومــع ضــعــف دفــاع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي بـــدايـــة هـــذ املــوســم، 
ســتــكــون ســرعــة لــيــفــربــول فــي االنــتــقــال من 
الحالة الدفاعية إلى الهجوم مصدر تهديد 
الــذي  املـــدرب بيب غــوارديــوال،  كبير لفريق 
دائمًا ما يفشل في احتواء ثالثي ليفربول 

القوي بدنيًا وفنيًا.
في املقابل، إن غياب فيرجيل فان دايك عن 
أثــر سلبي  له  ليفربول، سيكون  دفــاع  قلب 
كــبــيــر عــلــى تــنــظــيــم الــخــط الــخــلــفــي، وعليه 
قد ينجح غوارديوال في خلط األوراق عبر 
انـــطـــالقـــات ومــــراوغــــات رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ 
ــة إلـــــــى قـــــدرة  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ وريــــــــــاض مـــــحـــــرز، بـ
غــابــريــال خــيــســوس عــلــى إحـــداث الفوضى 

داخل الصندوق.
املنتظرة  اإلنــكــلــيــزيــة  الــقــمــة  سيحسم  فــمــن 
ومـــن ســيــفــوز فــي أغــلــى  نــقــاط فــي املــوســم 

الجديد، بيب غوارديوال أو يورغن كلوب؟

لاعب  البدنية  الحالة  توتنهام، مستوى  فريق  مــدرب  مورينيو  البرتغالي جوزيه  انتقد 
األرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، وذلك على الرغم من تقديمه أداًء جيدًا خال مواجهة 
فريق لودوغوريتس البلغاري في الدوري األوروبي. وقال املدرب البرتغالي خال مؤتمر 
البدنية  الكرة ولكن ليس جيدًا بدونها. حالته  التعامل مع  صحافي »لقد كان جيدًا في 
ليست جيدة. لم يحظ بإعداد جيد قبل املوسم. سواء خال فترة الحجر املنزلي أو أثناء 
إعـــداده حظيت  لديه مشكات ولــم يتدرب مثل بقية زمــائــه، ولذلك عملية  املوسم كــان 

بالكثير من الصعود والهبوط، هو يتقدم شيئًا فشيئًا«.

صورة في خبر

مورينيو ينتقد لو سيلسو
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